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Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Wykaz  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży,  do  oddania  w  użytkowanie  wieczyste,  użytkowanie,  najem  lub
dzierżawę  przez  starostę,  wykonującego  zadanie  z  zakresu  administracji  rządowej.

1. Starosta Świdnicki - działka nr 17/8, obręb Lubachów, ksiega wieczysta nr SW1S/00081042/3 - data wywieszenia wykazu
16.01.2017 r. (plik w formacie pdf).

2.  Prezydent  Miasta  Legnicy  -  działka  nr  494/1,  obręb  Piekary  Wielkie,  księga  wieczysta  nr  LE1L/00014885/4  -  data
wywieszenia  wykazu  19.01.2017  r.  (plik  w  formacie  pdf).

3. Prezydent Miasta Legnicy - działka nr 634/177, obręb Tarninów, księga wieczysta nr LE1L/00061128/4 - data wywieszenia
wykazu 26.01.2017 r. (plik w formacie pdf).

4.Prezydent Wrocławia - lokal na działce nr 44, obręb Południe, księga wieczysta nr WR1K/00061212/4 - data wywieszenia
wykazu 30.01.2017 r. (plik w formacie pdf).

5.Starosta  Powiatu  Wrocławskiego  -  część  działki  nr  140,  obręb  Kozłów  -  data  wywieszenia  wykazu  26.01.2017  r.  (plik  w
formacie pdf).

6. Starosta Zgorzelecki - działka nr 45/2, obręb Mała Wieś Górna, księga wieczysta nr JG1Z/00035619/7 - data wywieszenia
wykazu 20.01.2017 r. (plik w formacie pdf).

7. Starosta Pokowicki - działka nr 36/1 obręb Trzebcz, księga wieczysta LE1U/00070792/3, działka nr 51 obręb 1 Polkowice,
księga wieczysta LE1U/00006207/7 - dwa wykazy, data wywieszenia 09.02.2017 r. (plik w formacie pdf).

8.  Prezydent  Miasta  Legnicy  -  działka  nr  25/2,  obręb  Pawice,  księga  wieczysta  nr  LE1L/00068395/3  -  data  wywieszenia
wykazu 28.02.2017 r. (plik w formacie pdf).

9. Starosta Świdnicki -  działka nr 293/3, obręb Panków, ksiega wieczysta nr SW1S/00069903/3 -  data wywieszenia wykazu
27.02.2017 r. (plik w formacie pdf).

10.  Starosta  Bolesławiecki  -  działka  nr  155/2,  obręb  Różyniec,  księga  wieczysta  nr  JG1B/00042687/5  -  data  wywieszenia
wykazu 20.03.2017 r. (plik w formacie pdf).
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